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R O K O J C A J Ó Z E F A K E N TE N I C H A
"JESTEŚMY, BO TY JESTEŚ"

Kochana Rodzino Szensztacka!
Święta Paschy Chrystusa i następujący po nich okres wielkanocny zapraszają do
pogłębionej refleksji nad naszym osobistym przechodzeniem ze śmierci grzechu do życia w
Chrystusie, w łasce. Jest to czas nadzieli i radości płynącej z obietnicy zbawienia, która dana nam
na Chrzcie św. realizowana jest w przymierzu miłości z MTA poprzez kapitał łask. Nasze
poważne dążenie do świętości ma przynaglić Niebieską Królową, aby tu, wśród nas zamieszkała.
Rzeczywistość przymierza miłości z Matką Bożą jest doświadczeniem fenomenu Bożej miłości z
jaką Wielki Bóg pochyla się nad nami zapraszając do współpracy w dziele zbawienia. 50 rocznica
odejścia naszego Założyciela do Domu Ojca i związane z nią przymierze miłości z Ojcem
przynagla nas do wiernego zgłębiania fenomenu przymierza miłości, by w łączności z Ojcem
Kentenichem go poznawać, rozważać i nim żyć. Dla Rodziny Szensztackiej skupionej przy
Sanktuarium Zawierzenia szczególnym dniem w tym roku będzie 1 maja. Ponieważ tradycyjną
pielgrzymką z bydgoskiej katedry do Sanktuarium wierności chcemy połączyć z diecezjalnym
dniem Ojca Kentenicha. Dlatego zapraszamy wszystkich na 9.30 do katedry, gdzie razem z Ks.
Biskupem Janem w uroczystej Eucharystii będziemy dziękować za osobę i chryzmat naszego
Założyciela, następnie udamy się, niektórzy środkami lokomocji, niektórzy pieszą pielgrzymką
do Królowej Zawierzenia, aby w wspólnotowej agapie i świętowaniu rodzinnym przedłużyć
przeżywaną wdzięczność Bogu za dar osoby Ojca Kentenicha. Bardzo serdecznie wszystkich
zapraszam. Szczegóły programy można doczytać w ogłoszeniach.
Życzę błogosławieństwa Ojca
Zjednoczona z Wami w przymierzu miłości
– s. M. Emanuela
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Z A T R Z Y M A J S I Ę P R Z Y O J C U…
S Ł O WA O J C A
„18 października 1914 roku, Matka Boża zawarła przymierze miłości w Szensztacie, w
Niemczech, a następnie czyniła to wszędzie tam, gdzie powstawały takie sanktuaria(…) Jaka jest treść
przymierza miłości? Takie przymierze miłości można porównać z tym w Nazarecie, kiedy Anioł Gabriel
zwiastował Pannie Maryi. Bóg obiecał zstąpić na ziemię, do łona Matki Bożej. Chciał uświęcić Jej łono.
Tak samo Matka Boża zstąpiła na ten mały kawałek ziemi, aby stał się on ziemią świętą. Maryja obiecała,
że z tego kawałka ziemi wyjdzie Ruch, który przyczyni się do wychowania nowego człowieka oraz do
ukształtowania nowego porządku społecznego. Wszystkimi którzy zawarli z Nią przymierze miłości,
Matka Boża pragnie posługiwać się, jako swoimi narzędziami. To przymierze jest zatem podobne do
przymierza z Nazaretu. Partnerami tego przymierza miłości byli z jednej strony młodzi chłopcy wraz ze
mną. Byliśmy przedstawicielami Was wszystkich tak jak w Nazarecie Matka Boża była przedstawicielką
całej ludzkości. Drugim partnerem przymierza była Matka Boża. (…) W akcie przymierza Matka Boża
umieściła jednak imiona tych wszystkich, którzy kiedykolwiek włączą się przymierze.”

Ojciec Józef Kentenich

„O. Józef Kentenich w Rodzinie Szensztackiej.
W i ę ź z O j c e m Z a ł o ż y c i e l e m ” , fragmenty
o. Andrzej Lampkowski, Otwock-Świder, 23. 09. 2017

Droga Rodzino Szensztacka, …
Założyciele w Kościele
Z tej perspektywy chcemy spojrzeć na osobę i charyzmat o. J. Kentenicha. Charyzmat jest
zawsze odpowiedzią Ewangelii na ducha czasu, na jakiś problem czasu. Widzi się go w
kontekście wyzwań czasu, Kościoła i świata. Dla zobrazowania tego można spojrzeć na
takie postacie jak św. Benedykt z Nursji, św. Franciszek z Asyżu, św. Ignacy Loyola.
Święci ci odczytali i dali odpowiedź Ewangelii na potrzeby Kościoła i świata swoich
czasów. Odpowiedź, która trwa i działa poprzez wiele stuleci.
O. J. Kentenich też dał taką odpowiedź we współczesnych czasach. Jego misja, charyzmat,
posłannictwo są związane z tym momentem historycznym i są odpowiedzią wiary na sytuację Kościoła, świata i dzisiejszego człowieka. Przychodzą na myśl odważne prorockie
słowa o. Kentenicha: „W cieniu tego sanktuarium będą się istotnie współdecydowały losy
Kościoła w następnych stuleciach“ (1929). Wypowiada je 15 lat od powstania Szensztatu.
Zadajmy sobie dziś pytanie: co właściwie przynosi Szensztat? Dlaczego Polska potrzebuje
Szensztatu? Mamy przecież Matkę Boską Częstochowską, różne inne sanktuaria i wielkich
świętych Polaków, a jednak Szensztat żyje wśród nas. Jaką odpowiedź daje Szensztat
dzisiejszemu człowiekowi? Nam? Dlaczego Polska potrzebuje Szensztatu? Ale możemy
też zapytać: dlaczego Szensztat potrzebuje Polski?
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Dzisiaj nie chcemy dać odpowiedzi na te pytania. Chcemy tylko odnowić w sobie nasz
krok wiary, że Szensztat jest nową Bożą inicjatywą we współczesnym Kościele i świecie.
Bóg wkroczył w historię i udziela nowych łask.
Naszym tematem dzisiaj jest więź z o. Józefem Kentenichem, Założycielem Szensztatu.
Na czym opiera się nasza więź z o. Kentenichem, w czym jest zakorzeniona? Jakiego
rodzaju jest nasza z nim więź? Są to decydujące pytania.(...)
Papież Paweł VI mówił do różnych wspólnot: „Zakonne zgromadzenia bowiem żyją i
kwitną dopóty, dopóki w ich karności i pracy, w obyczajach i życiu zakonników trwa i
działa nienaruszony duch Założyciela.“ (Paweł VI, 1964)
Św. Jan Paweł II powiedział do nas w 1985 r.: „Jesteście powołani do tego, by mieć udział
w łasce, którą otrzymał wasz Założyciel, i ofiarowywać ją całemu Kościołowi. Charyzmat
założyciela okazuje się bowiem doświadczeniem, którego sprawcą jest Duch Święty i
które zostało przekazane uczniom/uczennicom, aby podług niego żyli, strzegli je,
pogłębiali i ustawicznie rozwijali we wspólnocie i dla dobra Kościoła, który przecież sam
żyje i wzrasta mocą zawsze nowej wierności swemu Boskiemu Założycielowi.“ (św. Jan
Paweł II, Rzym 20.09.1985).
Charyzmat jest szczególną łaską, która jest komuś dana, nie dla niego samego i jego
uświęcenia, lecz dla szczególnego posłannictwa i zadania, które ta osoba ma wypełnić dla
dobra innych. Łaska, która ma swoje źródło w Bogu, w Bożym planie i Bożej woli, z Jego
wolnej i niezależnej inicjatywy i decyzji. Nie chodzi tutaj o sprawę, rzecz o. Kentenicha,
czy też nasz wybór. Chodzi o Boga i o Jego plan. O Jego łaskę. „Doświadczenie, którego
sprawcą jest Duch Święty“, w którym my uczestniczymy, to znaczy, które nam, jego
uczniom i uczennicom, zostało przekazane, abyśmy nim żyli, strzegli go i je pogłębiali.
W więzi z naszym Założycielem chodzi więc o charyzmat, to znaczy o łaskę, o
„doświadczenie Ducha“, które zostało udzielone o. Kentenichowi; lecz nie tylko dla niego,
dla jego własnego osobistego zbawienia i uświęcenia, ale dla innych, dla posłannictwa.
Św. Jan Paweł II mówi też o powołaniu, czyli ponownie o łasce, aby mieć udział w
charyzmacie, w tej łasce Założyciela.
Jedno należy podkreślić: więź z naszym Ojcem i Założycielem nie jest w pierwszym
rzędzie bliskością przepełnioną głównie uczuciem lub więzią afektywną, lecz jest ona
przede wszystkim więzią wiary. Jest zakorzeniona w wierze w to, że my, poprzez łaskę
Boga, jesteśmy powołani do udziału w charyzmacie, w duchu założycielskim o.
Kentenicha.
Jest w Starym Testamencie piękny fragment, który to opisuje. Lud Izraela jest za duży.
Mojżesz nie daje sobie rady aby samemu go prowadzić. Jego teść doradza mu w tej
sytuacji. Mojżesz rozmawia z Bogiem: "Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zwołaj mi
siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i
nadzorcami, i przyprowadź ich do Namiotu Spotkania; niech tam staną razem z tobą.
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Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą
razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać." I
wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu
starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z
ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na
nich duch, wpadli w uniesienie prorockie." (Lb 11, 16-17. 24-25)Może właśnie o to chodzi
w tym „Roku Ojca Kentenicha“, aby Bóg wziął z ducha, którego położył w sercu naszego
Ojca, który spoczywał na Nim; że Bóg weźmie coś z tego ducha i przekaże go nam. O to
prosimy w modlitwie Roku Ojca Kentenicha: „Daj nam z jego ognia, obdarz nas jego
duchem założycielskim, spraw, aby jego charyzmat był w nas żywy!“
Ten udział w charyzmacie Założyciela nie jest przywilejem, ani tym bardziej sprawą
jedynie niewielu ekspertów od Kentenicha czy też uczonych doktorów. My wszyscy
uczestniczymy w jego charyzmacie, każda i każdy z nas, każda grupa i wspólnota. Jedynie
wspólnie możemy i powinniśmy przedstawić całe, pełne oblicze, całą postać o.
Kentenicha. Każda i każdy z nas, każda grupa i każdy kurs, każda wspólnota przedstawia
promień jego charyzmatu. Jesteśmy jak kamyczki mozaiki, jak części puzzle, które jedynie
razem przedstawiają całość.
O. J. Kentenich - Założyciel Schönstattu.
Kto po raz pierwszy wchodzi w kontakt z Szensztatem i obserwuje jakie miejsce przyznaje
ono swojemu Założycielowi i widzi relację (za życia i teraz po odejściu do domu Ojca)
jaką ma z członkami Ruchu Szensztackiego i tą ich z Nim, może być bardzo zaskoczony,
zdziwiony, czy też wpaść w podziw albo być zgorszonym. Aby we właściwy sposób
zrozumieć fakt doniosłości Założyciela w Dziele Szensztackim, jest koniecznym by
wgłębić się najpierw w pedagogikę jakiej Bóg używa w historii zbawienia i w życiu
Kościoła.
Minęło już 100 lat od założenia Szensztatu (18.10. 1914 r.), wiele od powstania różnych
wspólnot w czasie jego rozwoju i 50 lat od śmierci Założyciela. Nie ma wątpliwości, że o.
J. Kentenicha można zaliczyć i będzie on zaliczany, do wielkich założycieli, którzy
istnieli w Kościele. Członkowie Ruchu Szensztackiego są świadomi tego faktu i
jednocześnie wdzięczni Bogu. Mówiąc to widzimy Założyciela jako kogoś, kto stoi w
sposób wyjątkowy blisko Pana. Chcemy uznać dzieło Boga, Jego konkretne działanie, a
ponad to, jako członkowie Ruchu Szensztackiego, wziąć odpowiedzialność za to. (cdn)
Zachęcam do SPISYWANIA PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ
zanoszonych za pośrednictwem naszego Ojca Założyciela.
W tym celu można posłużyć się również adresem mailowym:
sekretariat-kentenich@szensztat.pl;
Zapraszam również na stronę internetową poświęconą naszemu Ojcu:
http://www.pater-kentenich.org/pl/
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“Twój charyzmat, naszą misją”
Obrazy z atrybutami o. Kentenicha
aproszenie do tworzenia prezentacji o. Kentenicha i jego charyzmatu poprzez
plastyczną ilustrację zdjęć, obrazów itp.
1. Cel
W trakcie Roku o. Kentenicha oraz w przygotowaniu do uroczystości 50 lecia jego
odejścia do domu Ojca, zapraszamy Rodzinę Szensztacką z całego świata do
plastycznego wyrażenia osoby naszego Założyciela oraz charakterystyki jego prorockiej
wizji dla Kościoła i świata. Potrzeba symbolicznie opisać i wydobyć znamiona jego
charyzmatu, które pragniemy dziś – jako jego misję – uczynić owocnymi.
15 września 2018 roku, jako kulminacja Roku o. Kentenicha, zostanie zaprezentowana ta prezentacja
Sens i treść
Pragniemy plastycznie i symbolicznie ukazać centralne treści charyzmatu naszego Ojca i Założyciela, tak
aby mogły być od razu rozpoznane. Chodzi o te wartości, które pragniemy uczynić owocnymi w Kościele i
świecie. To ćwiczenie jest zaproszeniem do kreatywności a zarazem może nas umocnić w ukazywaniu
wielorakich aspektów duchowości i pedagogiki szensztackiej. Chodzi o zaakcentowanie treści, które
wywarły piętno na życiu naszego Ojca, aby wydobyć i ukazać aktualność naszej misji. Kryterium wyboru
stanowi – łatwość identyfikacji oraz prostota w przekazie. Ta inicjatywa związana jest z ideą, która
zrodziła się w Komisji Postulatora procesu beatyfikacyjnego. Ta inspiracja przypomina nam tradycyjne
przedstawianie obrazu Chrystusa, Maryi oraz świętych z atrybutami, które przypisujemy do ich życia.
3. Sposób realizacji
Dla praktycznej realizacji zadania proponujemy wykorzystanie zdjęcia, szkice lub obrazy. Postać o.
Kentenicha zostanie przedstawiona z cechami jego chryzmatu jako jego atrybuty poprzez obrazy i zdjęcia,
które powinny być czytelne bez uzywania tekstu i cytatu. Formy obrazu niech przyjmą róznorodne formy
przy zachowaniu estetyki kompozycji.
4. Dla orientacji…
Pytanie dla nas brzmi:
W jaki sposób pragniemy ukazać atrybuty charyzmatu naszego Ojca?
( Przykłady niektórych charakterystycznych aspektów)
• jego miłość do Maryi… oraz wiara w sanktuarium jako miejsce łask
• jego praktyczna wiara w Opatrzność Bożą
• świadomość założyciela z misją prorocką
• jego pozycja jako Ojca oraz jego zdolności pedagogiczne
• jego miłość do rodziny
• jego miłość do Kościoła
Oczywiście mozliwe jest ukazanie innych cech czy aspektów, przywołanie innych tytułów, które związane
są z osobistym doświadczeniem lub kontekstem kulturowym.
5. Czasowe ramy projektu...
• 1 czerwca 2018 roku upływa termin realizacji projektu
• Każda wspólnota i lokalna Rodzina Szensztacka może zorganizować taki konkurs i wybrać
najpiękniejsze obrazy
(Mają one być przygotowane w formacie A3, z rozdzielczością 300 dpi, zapisany w formacie JPG.
Można przesłać bezpośrednio do o. Arkadiusza.)

• 1 czerwca upływa termin nadsyłania prac, drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej ( zdjęcia, szkice,
obrazy itp..)
• Komisja Postulatora Causa Pater Kentenich dokona wyboru najlepszych prac i od połowy lipca przekaże
do publicznej wiadomości oraz podzieli się wynikami projektu z Rodziną Szensztacką
• Celem jest przedstawienie 15 września 2018 roku, obrazu o. Kentenicha na flagach, banerach,
dywanach, szkicach, obrazach …
P. Eduardo Aguirre
Postulator
Schönstatt, 14.02.2018
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T O S I Ę W Y D A R Z Y Ł O…
Droga Światła
Droga Światła - jest to nabożeństwo oparte na rozważaniu wydarzeń od Zmartwychwstania Pańskiego
do Zesłania Ducha Świętego. Nabożeństwo powstało w 1988 roku z inicjatywy salezjańskiej
wspólnoty Testimoni del Risorto (Świadkowie Zmartwychwstałego). Droga Światła została
umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku została
oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Św. Jan Paweł II w dokumencie Novo Millennio Ineunte (6 I 2001) zaprasza nas do
praktyki kontemplowania pełnej Ikony naszego Zbawiciela. Kościół nie może zatrzymać się na
wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! Właśnie w Chrystusa
zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół. Czyni to idąc śladami Piotra...Czyni to stając u
boku Pawła... (nr 28). Dopowiedzmy: nie tylko Piotra i Pawła, lecz także Magdaleny, Tomasza,
Najświętszej Maryi Panny, Szczepana... Możemy powiedzieć i w ten sposób: Kościół czyni to
pokazując drogę własną, to znaczy drogę całych pokoleń i epok Kościoła (w tym drogę 108.
Męczenników, ofiar Golgoty Zachodu), pokazując własną Drogę Paschalną, zakotwiczoną w
Drodze Mistrza i Pana, a to jest możliwe dzięki stałej asystencji Ducha Świętego, Ducha jedności,
męstwa i świętości. Nowe nabożeństwo paschalne pod nazwą Drogi Światła, Drogi Paschalnej ma
szansę kształtować myślenie kategoriami eklezjalnymi; tajemnica i misja Kościoła musi w nim
dojść do głosu, musi nabrać blasku, musi inspirować życie i zadania współczesnych świadków
Zmartwychwstałego, umacniając w nich – aż do ostatecznego Dnia Pańskiego – wiarę, nadzieję i
miłość, opartą o całe misterium paschalne Chrystusa.
Bardzo dziękuję Państwu Małgorzacie i Rafałowi Jasińskim za zaproszenie na Drogę
Światła do Kolankowa. 2 kwietnia w kolejna rocznicę odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca
w godzinie Miłosierdzia zgromadziliśmy się przy przydrożnym Krzyżu, aby przejść stacje
wielkanocne wydarzeń po Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przy słowach
wielkanocnych rozważań i pieśni przy pięknej słonecznej pogodzie doszliśmy do Krzyża Jedności
na podwórku domu Związku Rodzin, który był poświęcony przez naszego świętego Papieża
podczas pobytu w Bydgoszczy. Następnie przy goździkowo–pomarańczowej herbacie
degustowaliśmy świąteczne wypieki. Mam nadzieję na kontynuację tego przepięknego
nabożeństwa.
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!!! O G Ł O S Z E N I A !!!
* W związku z planowanym na 15 września 2018 r. przymierzem miłości z Ojcem Kentenichem
zachęcam wszystkich, którzy chcę współtworzyć to wydarzenie, aby do o. Arkadiusza przesłali
swoje propozycje dotyczące treści przymierza. Np. za co chcemy Ojcu podziękować, o co Go prosić i
co Mu zawierzyć, … Jak wyrazić naszą wierność charyzmatowi, który nasz Założyciel otrzymał od
Ducha Świętego. Co może stanowić symbol, tego aktu? Propozycje można wysyłać do k. kwietnia na
adres: o.arkadiusz@szensztat.pl
* Podaje jeszcze raz terminy rekolekcji z prośbą, aby do końca kwietnia przysłać mi zgłoszenie:
7 - 14.07 - Stoczek Klasztorny / zapisy u PP. Jasińskich
19 - 22.07 - Piaski dla Ligii Rodzin
25 - 29.07 - Koszalin dla rodzin po lub przygotowujących się do przymierza in blanco
10 - 12.08 - Piaski dla rodzin formacji wstępnej i dla rodzin zainteresowanych Ruchem Szensztackim
28 - 31.08 - Piaski dla Wspólnoty Matek – Uwaga! Zmiana terminu i miejsca!
* Jak zapewne Państwo wiecie, w dniach 21-26 sierpnia br odbędzie się kolejne

Międzynarodowe Spotkanie Rodzin, tym razem w Dublinie. Jeśli któraś z naszych
rodzina byłaby zainteresowana udziałem w nim, to Centrala Międzynarodowa Ruchu
Szensztackiego prosi o kontakt na adres: dublin2018@schoenstatt.info. Na ten adres
można też kierować pytania i propozycje dotyczace tego spotkania. Ponadto w sobotę 25
sierpnia organizowane jest spotkanie wszystkich rodzin szensztackich. Zainteresowanych
tym wydarzeniem odsyłam na stronę: https://pl-pl.facebook.com/dublin2018/

KWIECIEŃ 2018
* 15.04 – 3.ndz, g.15.30 – EUCHARYSTIA w int. Małżeństw i rodzin z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
matek/rodziców oczekujących potomstwa oraz modlitwą o dar nowego życia oraz KAWIARENKA
DIALOGOWA- Serdecznie zapraszam!!!
* 18.04, śr. - 10.00-18.00 - adoracja NS, Msza św. Przymierza – oprawa lit. - gr. św. Ireneusza
SPOTKANIEZOJCEM: Wy Go sami beatyfikujcie – Dowody na świętość Ojca Józefa Kentenicha –
Damian Techner
* 21.04 – Akademia Rodziny
g. 18.00 – PRELEKCJA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN- KS. MAREK DZIEWIECKI –
przypominam, że dla Ligi Rodzin prelekcja ta zastępuje nasze miesięczne spotkanie, bardzo
serdecznie wszystkich zapraszam.
* 28.04. - Zapraszamy na Diecezjalny Dzień Skupienia dla kręgów Apostolatu Matki Bożej
Pielgrzymującej. Prosimy o przywiezienie ze sobą Pielgrzymującego Sanktuarium MTA.
Rozpoczęcie o godz. 10.30 zakończenie ok. godz. 15.30 W programie: Powitanie Matki Bożej w
Sanktuarium, Msza św., konferencja: Głos czasu Europy, spotkanie z o. Kentenichem – slajdy,
Pielgrzymująca Matka Boża w świecie, posiłek, spotkanie z piosenką, uroczyste rozesłanie.
Zgłoszenia do 20 kwietnia br. do s. Katarzyny na adres e-mail: s.katarzyna@szensztat.pl lub
telefonicznie: 601 338 105 Oczekujemy z radością i otwartym sercem s. M. Katarzyna
STR.7
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Razem z Tobą Ojcze!
MAJ 2018
* 1.05, wt. – 29. PIESZA PIELGRZYMKA Z KATEDRY DO SANKTUARIUM
ZAWIERZENIA, DIECEZJALNY DZIEŃ OJCA KENTENICHA,
9.30 – Eucharystia w Bydgoskiej Katedrze pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Jana Tyrawy w
int. beatyfikacji o. J. Kentenicha Założyciela Szensztatu
- rozpoczęcie pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Zawierzenia
ok. 13.00- Przywitanie Matki Bożej w Sanktuarium; - Agapa
14.30 – Rodzinne świętowanie z Ojcem Kentenichem
15.45 – Nabożeństwo Majowe
Od 12.00 - W Sanktuarium będzie adoracja najświętszego Sakramentu i różaniec.
Proszę o przyniesienie ciasta i ogórków kiszonych na agapę.
Odpowiedzialnych za wspólnoty rodzin, kobiet i młodzieży, proszę o przekazanie swoim
grupom funkcji, które zostały przydzielone przez Zespół Duszpasterski.
*17 – 23.05 - Pielgrzymka do Szensztatu: Śladami Ojca
*18.05, pt. - 10.00-18.00 - adoracja NS, Msza św. Przymierza – oprawa lit. - gr. Zwiastowania
SPOTKANIEZOJCEM: Maryjo, wyczekująca pośród grona Apostołów - z Ojcem Józefem Kentenichem
wołamy o dary Ducha Świętego
* 19.05 - Akademia Rodziny
* 20.05, 3.ndz, g.15.30 – EUCHARYSTIA w int. Małżeństw i rodzin z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
matek/rodziców oczekujących potomstwa oraz modlitwą o dar nowego życia
* 23.05 - 70 lecia powstania Szensztackiej Ligi Rodzin
* 26.05 – Dzień Dziecka na Piaskach
* 27.05, g. 14.00 – 18.00 – Spotkanie dla Członków Ligi Rodzin oraz przygotowujących się do PM in
blanco
Pamiętajmy o naszych Chorujących, o Jubilatach i Solenizantach, wypraszając im potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej. Zachęcam do odmówienia nowenny do Ojca Założyciela w intencji naszych
Chorych i we wszystkich intencjach zanoszonych za jego wstawiennictwem.
Wszystkim, którzy chcą podzielić się swymi refleksjami, intencjami, pomysłami, czy też świadectwami
a przez to przyczynić się do wspólnego tworzenia naszej gazetki, prosimy o kontakt.
Diecezjalne Centrum Ruchu Szensztackiego:
Bydgoszcz ul. Smukalska 113, Tel. 52/340-20-14

www.bydgoszcz.szensztat.pl
www.facebook.com/SzensztatBydgoszcz
www.szensztat.pl
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